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Předložená práce je jednou z prvních prací u nás i ve světě věnující se možnostem aplikace 
metody Videotrénink interakcí (VTI) v programech primární prevence a jedná se o práci z oblasti 
pedagogiky a pedagogické psychologie. Práce se zaměřuje především na možnosti rozvíjení 
komunikačních a sociálních dovedností lektorů těchto programů. Velice oceňuji aktivní přístup 
autorky k uchopení a zpracování samostatně zvoleného tématu formou vlastní zkušenosti jak 
s lektorováním programů primární prevence na základních školách, tak i s metodou VTI v roli klienta i 
videotrenéra.

.
Literárně přehledovou část tvoří tři kapitoly popisující metodu videotrénink interakcí, primární 

prevenci rizikového chování a možnosti využití metody videotrénink interakcí při primární prevenci. 
Autorka postupuje vždy od obecné charakteristiky k podrobnému vymezení a přehledu dané oblasti. 
Autorce se podařilo danou problematiku velice kvalitně zmapovat a zvláště pozitivně oceňuji 
přehlednost a způsob zpracování především kapitoly pojednávající o metodě VTI, při jejíž tvorbě 
musela autorka čerpat stále ještě z těžko dostupné tuzemské i zahraniční literatury a ze svých vlastních 
zkušeností s aplikací metody VTI v podmínkách primární prevence.

Praktická část přináší ucelené výsledky kvalitativního pilotního výzkumného úkolu 
zaměřeného na zmapování a implementaci metody videotrénink interakcí do programů primární 
prevence na základních školách v Praze. V souladu s použitou metodou zúčastněného pozorování 
zvolila autorka kvalitativní metodologický přístup a stanovila si základní výzkumné otázky. Jádrem 
této části je pak podrobný popis vlastní práce s metodou VTI se sedmi lektory primární prevence, jež 
se autorce podařilo velice citlivě a přehledně zpracovat formou strukturovaných kazuistik. Součástí 
kazuistik jsou i výsledky autorkou zdařile sestaveného dotazníku pro lektory a polostrukturovaného 
rozhovoru na konci práce s nimi.Celou předkládanou diplomovou práci uzavírají kapitoly Diskuse a 
Závěr, v nichž autorka opět přehledně, strukturovaně a kriticky shrnuje svou zkušenost s aplikací 
metody VTI do programů primární prevence na základních školách. Právě zde bych ráda ocenila 
autorčinu schopnost zhodnotit průběh celé své práce s velkým nadhledem a respektem k získaným 
výsledkům. Nechybí ani velice podnětné návrhy na další zkoumání dané problematiky.

Celá práce je řádně doložena seznamem použité literatury a přílohami, jejichž součástí je
použitý formulář dohody o využití videozáznamů, dotazník pro lektory a otázky plostrukturovaného 
rozhovoru s lektory. Přiloženém CD pak obsahuje vyplněné dotazníky a přepsané kompletní 
rozhovory s lektory.

Při obhajobě této práce se doporučuji věnovat diskusi nad možnostmi využití Trajekt plánu 
pro lektory primární prevence a jeho případným specifikům.

Celkově hodnotím práci velmi kladně. Autorka splnila zadaný úkol, prokázala schopnost 
velice kvalitně zpracovat dané téma a řešit aktuální otázky. Autorce doporučuji pokračovat v zaměření 
na zvolené téma i nadále a využít své zkušenosti v navrhovaném širším výzkumu s nastolováním 
nových otázek. Předloženou práci mohu s potěšením doporučit k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 
známkou výborně.
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